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UVOD
Podjetje mora vseskozi prilagajati svoje poslovanje zahtevnemu trgu. Na njem se namreč
pojavljajo vedno bolj zahtevni kupci, ki jim podjetja vedno težje ugodijo. Poleg tega se
vedno bolj zaostruje tudi konkurenca, saj na trg vstopajo nova podjetja, ki tržijo enake
izdelke. Da podjetje ostane konkurenčno, mora poleg domačih izdelkov in storitev
pridobiti tudi tuje, s katerimi se lahko približa in ugodi kupcu. Glede na to, da za nekatere
izdelke ni mogoče najti dobavitelja na domačem trgu, smo jih primorani uvoziti oziroma
pridobiti iz tujih držav. Pomembno je ohraniti že obstoječe stranke, ob tem pa stalno
izboljševati ponudbo izdelkov ter storitev za pridobitev novih.
Namen zaključne naloge je predstaviti procese in delovanje mednarodne trgovine na
osnovi uvoza iz tretjih držav. V nalogi najprej teoretično obravnavam uvoz streliva za
civilno uporabo, nato ga predstavim še na praktičnem primeru. Strelivo opredeljeno »kot
stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje«. Njegov sestavni del je eksplozivna
snov, kar ga uvršča med nevarno blago. Temeljno vlogo pri uvozu streliva ima poznavanje
zakonodaje, zato teoretični del zaključne naloge temelji predvsem na njej. Pri uvozu
streliva gre za prepletanje štirih zakonov. Ker je treba poznati in upoštevati precej
zakonov, je izvedba uvoza precej kompleksen proces. S pomočjo literature teoretično
predstavljam faze uvoznega posla in nato s pomočjo dokumentov podjetja JBI d.o.o., ter na
osnovi izkušenj oblikujem še praktični del zaključnega dela.
Cilj zaključne naloge je raziskati in se seznaniti s postopki za uspešno izvedbo uvoza
posebnih izdelkov, med katere spada tudi strelivo, in to tudi predstaviti na praktičnem
primeru. Namen je predstaviti in združiti vse zakone, ki urejajo uvoz streliva. Ker gre za
uvoz nevarnega blaga, je zanj treba imeti uvozno dovoljenje. Velikokrat uvozna dovoljenja
povzročajo dodatne stroške in zamude pri poslovanju, zato se osredotočam na slabosti pri
pridobivanju dovoljenj za uvoz streliva iz tretjih držav ter podajam predloge, kako bi lahko
olajšali proces uvoza in ga pospešili. Veliko je tudi nejasnosti v zakonodaji in pri
razmejitvi pristojnosti. Zato raziskujem, ali je dejansko treba, da se strelivo obravnava v
dveh zakonih, in ali je obravnava v dveh zakonih dejanska ovira pri uvozu streliva.
Ta zaključna strokovna naloga je drugačna od drugih, saj je izbor teme neobičajen, ker se o
tej tematiki ne govori in ne ve veliko, še vedno velja za tabu temo. To področje poznam
precej dobro, a kljub temu pričakujem, da bom pri pisanju pričujoče naloge spoznala še
veliko novega, kar mi bo v prihodnje lahko koristilo.
V zadnjih letih je za športno strelstvo vse več zanimanja. Vse več ljudi išče drugačne, bolj
vznemirljive hobije; vedno več se jih odloči za ta šport, saj je zanje tudi sprostitev in
druženje., Da ostane podjetje konkurenčno, mora stalno uvažati, kar pa glede na to, da je
proizvodnja streliva v Sloveniji še nerazvita, pomeni večje stroške, kot če bi imelo
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domačega dobavitelja. Čeprav zanimanje raste, imajo nekateri še vedno negativen pogled
na trgovino z orožjem, poleg tega jo tudi mediji pogosto prikažejo v negativni luči.
V prvem poglavju zaključne strokovne naloge je poudarek na teoriji: predstavljam
mednarodno trgovino na splošno in mednarodno trgovino z orožjem, v katero spada tudi
strelivo. V drugem poglavju predstavljam zakonodajo. Na to temo sem 11. marca 2017
opravila enourni intervju s predsednikom Združenja orožarjev Slovenije, Rajkom
Pučnikom, nekdanjim sekretarjem v Sektorju za zbiranja in orožje ter oddelka za orožje in
eksplozive (Direktorat za upravne notranje zadeve – Ministrstvo za notranje zadeve) o
njegovem pogledu na zakonodajo o pridobivanju dovoljenj. V tretjem poglavju pa je
opisan postopek uvoza po fazah zunanjetrgovinskega poslovanja.

1 IZVAJANJE MEDNARODNE TRGOVINE
Ob naraščajoči konkurenci na domačem trgu se podjetja vse bolj vključujejo v mednarodno
menjavo. Podjetje mora mednarodno poslovanje videti, kot enega izmed izzivov, ki je v
interesu rasti in razvoja podjetja, kot tudi celotnega gospodarstva. V današnjem času, ko so
pritiski s strani konkurence vse večji in hujši, je potreba po drugačnih načinih in oblikah
poslovanja ter predvsem drugačnih načelih v obvladovanju odnosov med podjetji vse bolj
pomembnejša. Menjava med gospodarstvi omogoča večjo delitev dela, ekonomijo obsega,
specializacijo, večjo zaposlitev obilnega produkcijskega faktorja in izboljšanje ponudbe za
gospodarstva. Države lahko medsebojno znižajo oziroma odpravijo omejitve pri
mednarodni menjavi ter na takšen način ustvarijo večjo in manjšo stopnjo gospodarske
integracije. Ena izmed najvišjih stopenj takšne integracije je gospodarska in politična unija,
kot jo predstavlja Evropska unija (v nadaljevanju: EU), h kateri se je Slovenija priključila
1. maja 2004 (Hrovatič, 2006, str. 2).
V kolikor podjetje želi širiti svoje tržišče ter tako nadaljevati svojo rast, mora v nekem
trenutku prestopiti meje domačega trga. Na kakšen način bo podjetje vstopilo na nov trg je
odvisno od razpoložljivih sredstev, izkušenj ter znanja. Z vstopom podjetja na tuji trg se
pojavijo nove razsežnosti nabavnega procesa. Prav tako se tudi na uvozni strani pokažejo
potrebe po stalni raziskavi tržišča ter posledično temu tudi po iskanju ter spoznavanju
dejavnikov, ki lahko pripomorejo k boljšemu položaju podjetja na trgu. Te spremembe pa
vplivajo tudi na naloge nabave, položaj nabave v podjetju in organizacijo nabave. Prav
tako se spreminja potek uvoznega posla: pojavljaje so nove oblike sodelovanja z
dobavitelji. Ena izmed ključnih sposobnosti zaposlenih v nabavi so sposobnost
komuniciranja, obvladovanja medsebojnih odnosov, hitrega odzivanja na spremembe ter
želja po stalnem izobraževanjem (Hrovatič, 2006, str. 5).
Danes je mednarodno poslovanje, predvsem izvoz blaga in storitev kot glavni razvojni
dejavnik, za majhne države edina možnost za dosego ekonomije obsega. Po Damijanu
(1996, str. 115) lahko majhna država na osnovi primerjalnih prednosti v določenih
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industrijskih in storitvenih procesih zgradi velikoserijsko proizvodnjo le na osnovi izvozne
usmerjenosti, hkrati pa z uvozom pride do tistega blaga in storitev, katerih proizvodnja bi
bila zaradi primerjalnih prednosti stroškovno dražja oziroma neracionalna (Šenk Ilešič,
2013, str. 34).
Na tveganje v mednarodni trgovini vpliva več dejavnikov: velike razdalje med partnerji,
posamezni posli zelo velikega obsega in vrednosti, kar ima za posledico veliko materialno
izgubo. Med drugim predstavljajo tveganja različni pravni sistemi in navade tujih držav.
Prav tako se je potrebno zavedati, da je treba tveganja v mednarodni trgovini omiliti in
kontrolirati. Naloga poslovnih partnerjev je, da že vnaprej presodijo take nepričakovane ali
pričakovane dogodke, ki bi lahko posledično ogrozili poslovanje ali zmanjšali gospodarski
učinek poslovanja (Šenk Ilešič, 2013, str. 103).
Izvedba zunanjetrgovinskega posla ima določene posebnosti, po katerih se bistveno
razlikuje od izvedbe podobnega posla v notranjem blagovnem prometu. Bistvena
značilnost zunanje trgovine, po kateri se loči od notranje, je dejstvo, da poslovanje poteka
med partnerjema, ki se nahajata v različnih državah. Uporabiti je treba enoten jezik, ki
razumljiv za obe strani. Prvi in med najpomembnejšimi pogoji za uspešno delo je torej
znanje tujih jezikov. Naslednji pogoj je poznavanje zunanjetrgovinske regulative, torej
predpisov s področja deviznega in carinskega poslovanja ter špedicije, transporta in
zavarovanja. Zunanjetrgovinske posle je potrebno obravnavati kompleksno, jih voditi in
spremljati v vseh fazah od začetka do končnega obračuna (Špec & Turk, 2000, str. 247).
Izkušnje kažejo, da se podjetja v svojih prvih korakih na poti internacionalizacije običajno
lotijo bližnjih trgov. Največkrat so to sosednje države ali tiste, ki imajo podobni oziroma
isti jezik ali pa jezik, ki je v državi investitorici splošno znan (Rojec, Svetličič, & Trtnik,
2000, str. 643).
Zunanjetrgovinske posle lahko v delimo na uvozne in izvozne. Splošni potek uvoznega in
izvoznega posla pa je sestavljen iz treh faz: priprave posla, izvedbe posla ter zaključka in
analize posla (Kumelj, 2004, str. 13).
Trgovina z orožjem je zanimivo področje, na katerem so lahko v konfliktu mnogi različni
interesi. Zunanjepolitični interesi, kot so varnost, človekove pravice in mednarodna
ureditev, se tukaj srečujejo predvsem z gospodarskimi (trgovina, delovna mesta, dobiček).
Vprašanje nadzora nad izvozom orožja in streliva ostaja pereča tema političnih debat tako
znotraj posameznih držav kot tudi v mednarodnih organizacijah (Kolednik, 2010, str. 9).
Prvi večji trend v sodobni trgovini z orožjem je bil premik iz zasebnih lastništev pod
državno oblast. Včasih so bile za promocijo odgovorne izključno proizvajalke orožja, toda
med drugo svetovno vojno je država postajala vse bolj vključena v spodbujanje izvoza
orožja prek državnih uradov, agencij in publikacij (Stohl & Grillot, 2009, str. 16). Drugi
trend v mednarodni trgovini z orožjem se je zgodil v 20. stoletju, točno po drugi svetovni
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vojni in je doživel ogromno rast po celotnem svetu. Leta 1950 je bila vrednost prodaje 7
milijard, do leta 1953 pa se je povečala že na 20 milijard, kar kaže na hitro širjenje
trgovine z orožjem v začetku obdobja hladne vojne. V letu 1982 je namreč dosegla že 45
milijard. Ob koncu hladne vojne, leta 1990, je prodaja padla na 30 milijard in tudi pozneje
upadala (Stohl & Grillot, 2009, str. 17).
Skozi zgodovino je bila primarna motivacija trgovanja z orožjem domača potrošnja.
Države so spodbujale in podpirale proizvodnjo orožja za vojaške in policijske namene.
Orožje se je mnogo let izvažalo z drugim namenom, vendar pa so kmalu spoznali, da je
prodaja pomembna za krepitev svojih moči in varnosti ter prav tako za gospodarstvo (Stohl
& Grillot, 2009, str. 17).
Pogodba o trgovini z orožjem (v nadaljevanju PTO) ureja mednarodno trgovino z
določenimi kategorijami konvencionalnega orožja, njihovimi deli in sestavnimi deli ter s
strelivom in minskoeksplozivnimi sredstvi. Pogodba je začela veljati 24. decembra 2014.
Do danes jo je podpisalo 130, ratificiralo pa 87 držav (Brunskole, 2016, str. 1). PTO je v
svojem bistvu trgovinski sporazum, saj vzpostavlja skupne mednarodne standarde v
ureditvi mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem. EU trdi, da spada materija, ki jo
ureja PTO, v skupno trgovinsko politiko EU (Brunskole, 2016, str. 11–12). Slovenija je
podpisala PTO 2. aprila 2013, nato jo je državni zbor ratificiral 27. novembra 2013
(Brunskole, 2016, str. 2).
Holtom in Bromley (2010) menita, da je mednarodna trgovina z orožjem očitno precej
dobro kljubovala finančni krizi. Trgovina z orožjem predstavlja za marsikatere države in
podjetja velik vir zaslužka. Težave pa se kažejo v tem, ker poleg zakonitega trga z orožjem
obstajata tudi sivi in črni trg (Brunskole, 2016, str. 3).

2 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETIJ PRVI PARTIZAN UŽICE
IN JBI D.O.O.
2.1

Podjetje Prvi partizan Užice

Zgodba Prvega partizana Užice (v nadaljevanju PPU) se je začela v začetku 20. stoletja.
Leta 1927, ko je ustanovitelj Jakob Posinger v sodelovanju z vojsko in vlado Kraljevine
Jugoslavije preselil delavnico iz Kranja v srbsko mesto Užice. Ob koncu druge svetovne
vojne, septembra 1947, so jo iz Tovarne orožja in streliva Užice – FOMU preimenovali v
Prvi partizan. Takrat je tovarna postala državna last. Danes s strelivom oskrbujejo vojsko
in policijo Republike Srbske in nekatere druge države. Svoje izdelke prodajajo po vseh
celinah in zaposlujejo preko 1000 delavcev. Podjetje proizvaja več kot 400 vrst streliva za
puške, pištole in revolverje. Leta 2013 so zgradili nov proizvodni obrat s sodobno opremo.

4

2.2

Podjetje JBI d.o.o.

Podjetje JBI d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki sta jo leta 1991 ustanovila Irena
in Boško Doneski. V podjetju se ukvarjajo z izobraževanjem o varnem ravnanju z orožjem,
prodajo orožja, streliva in strelske opreme. Poleg tega imajo v lasti strelišče, namenjeno
športnemu streljanju, ki ponuja možnost legalnega rekreativnega streljanja pod strokovnim
vodstvom in seznanjanje s športno panogo, strokovno usposabljanje rekreativcev za
pravilno ravnanje z orožjem, organizacijo in prirejanje strelskih tekmovanj. Poleg tega
zagotavlja prostor za vadbo tekmovalcev, nastrelitev in servisiranje vseh vrst orožja.
Ministrstvo za notranje zadeve RS (v nadaljevanju MNZ) je podjetju leta 2001 podelilo
koncesijo za izvajanje izobraževanja – za tečaj o varnem rokovanju z orožjem, ki obsega
teoretični in praktični del. Z opravljenim tečajem in preizkusom varnega rokovanja z
orožjem posameznik pridobi pravico do posesti oziroma nošenja orožja. Tečaji se izvajajo
vsaj enkrat mesečno v Medvodah, občasno pa tudi v drugih slovenskih mestih.
Podjetje je leta 2012 kupilo zemljišče v Črnučah, kjer lahko danes skladišči tudi do
100.000 kilogramov neto eksplozivne mase. Da bi podjetje ostalo konkurenčno, se je leta
2014 odločilo za odprtje nove trgovine v Ljubljani. S tem si je pridobilo nove kupce in se
še bolj približalo obstoječim.

3 ZAKONODAJA (POSEBNOSTI GLEDE VIDIKA IZDELKOV,
PRAVNE OVIRE NEVARNIH IZDELKOV)
Uvoz streliva urejata dva temeljna akta oziroma zakona: Zakon o orožju (Ur.l. RS, št.
23/2005-UPB2, 85/2009, v nadaljevanju ZOro-1) in Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih (Ur.l. RS, št. 35/2008, št. 19/2015, v nadaljevanju: ZEPI), ter podzakonski akti, ki
urejajo to področje: Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za
eksplozive in pirotehnične izdelke (Ur.l. RS, št. 35/2015). Pri uvozu moramo upoštevati
tudi Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in
streliva (Ur.l. SRS, št. 37/1973 in 29/1986, v nadaljevanju ZPZOS) in Zakon o prevozu
nevarnega blaga (Ur.l. RS, št. 33/2006–UPB, 41/2009, 97/2010 in 56/2015, v nadaljevanju
ZPNB).

3.1

Zakon o orožju

ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009) strelivo opredeljuje v 10. točki 4. člena kot
»stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje«. Hkrati je v tretjem odstavku 3.
člena zakona določeno, da se za orožje šteje tudi strelivo, sestavni deli streliva in bistveni
sestavni deli orožja. Zakon torej v določeni točki enači strelivo in orožje kot celoto. V 25.
točki 4. člena so določeni še sestavni deli streliva: tulec z netilko, pogonski smodnik in
netilka.
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Za popolno razumevanje predpisov pri uvozu streliva ima pomembno vlogo tudi 6. člen
ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009), v katerem je opredeljeno, da se za strelivo
uporablja tudi zakon, ki ureja področje nevarnih snovi oziroma eksplozivov.
Glede pristojnosti pri uvozu streliva je pomemben drugi odstavek 8. a člena ZOro-1 (Ur.l.
RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009), ki predpisuje pristojnosti pridobivanja dovoljenj:




za izdajo orožnih listin in odločb v upravnem postopku, ki so povezane z
uresničevanjem pravic in dolžnosti je pristojna upravna enota, na območju katere ima
posameznik oziroma pravna oseba stalno prebivališče ali sedež;
za izdajo dovoljenj za promet z orožjem, za uvoz, izvoz, tranzit iz tretjih držav ali v
tretje države in prenos tega orožja med državami članicami EU z namenom opravljanja
prometa in proizvodnje ter dejavnosti strelišč je na prvi stopnji pristojno MNZ RS.

Če se želi gospodarska družba ali podjetnik ukvarjati s prometom z orožjem, mora
izpolnjevati splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje po ZOro-1 (Ur.l. RS, št.
23/2005-UPB2, 85/2009). Pod promet z orožjem štejemo proizvodnjo, popravila,
predelave, trgovino, menjavo, posojanje, darovanje in dedovanje orožja streliva in delov
orožja. Pomembno je, da se spoznamo s pomenom trgovine z orožjem po 35. členu ZOro1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009), ki jo opredeljuje kot » nakup orožja, streliva in
delov orožja za nadaljnjo prodajo na debelo in drobno, posredovanje pri nakupu in prodaji,
njihovo skladiščenje in hrambo«.
Po 36. členu ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009) lahko uvažajo in vršijo promet
s strelivom gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoj za poslovanje
gospodarske družbe in posebne pogoje po tem zakonu (v nadaljevanju: trgovec). Pri tem
moramo upoštevati, da so izvzete točke 7, 8, in 9 iz prejšnjega člena.
V okviru posebnih pogojev ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009) v 14. členu
drugega odstavka, določa da morajo odgovorna oseba trgovca z orožjem in vse osebe, ki
bodo opravljale neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom orožja in streliva, poleg
splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: biti državljani RS in izpolnjevati
pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005UPB2, 85/2009). Odgovorna oseba in posameznik, ki opravlja neposredna dela z orožjem
in strelivom ter prevozom, prejme od MNZ potrdilo o izpolnjevanju pogojev. To potrdilo
mora na zahtevo inšpektorja ali policista tudi pokazati, po 80. členu tega zakona. V kolikor
odgovorna oseba ali posameznik ne izpolnjuje več pogojev se mu potrdilo odvzame.
Pri tehničnih pogojih po ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009) v 38. členu določa,
da morajo biti prostori, namenjeni prometu z orožjem, tehnično varovani, nepooblaščenih
osebam pa mora biti dostop onemogočen.
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Po 39. členu ZOro-1 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2, 85/2009) lahko gospodarska družba ali
podjetnik, ki izpolnjuje navedene pogoje, prične z opravljanjem dejavnosti, ko pridobi
dovoljenje s strani MNZ. V primeru kakršnekoli spremembe pa mora v roku osmih dni
obvestiti MNZ. Prav tako mora v primeru spremembe dejavnosti ali odgovorne osebe
pridobiti novo dovoljenje. V kolikor pa preneha z opravljanjem dejavnosti mora prav tako
v osmih dneh izročiti pristojnemu organu celotno dokumentacijo, ki jo je pridobil med
delovanjem.
Pomemben pri uvozu streliva je tudi 71. e člen, ki napotuje na Zakon o eksplozivih. V
njem je navedeno, da morajo državni organi, druge organizacije in podjetniki ter tuji
prevozniki pridobiti dovoljenje po predhodnem mnenju ministrstva za obrambo (v
nadaljevanju MO), ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za zunanje zadeve (v
nadaljevanju MZZ) predno lahko pričnejo z opravljanjem izvoza, uvoza ali tranzita orožja
in streliva preko državne meje.
Za uvoz, izvoz in tranzit streliva se uporabljajo določbe zakona o eksplozivih. Vloga za
izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja mora po 71e členu ZOro-1 (Ur.l. RS, št.
23/2005-UPB2, 85/2009) vsebovati:













ime in sedež trgovca,
matično številko trgovca,
količino orožja,
ime, znamko, oznako in kaliber orožja,
ime proizvajalca orožja,
kategorizacijo orožja v skladu s 3. členom tega zakona,
ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja orožja ter ime in naslov kupca ali prejemnika,
namen uvoza oziroma izvoza,
način prevoza,
čas uvoza, izvoza ali tranzita,
vstopni oziroma izstopni mejni prehod ter prevozno pot,
uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se orožje izvaža ali skozi katero tranzit
poteka.

Ob iznosu in vnosu orožja morajo državni organi, druge organizacije in podjetniki ter tuji
prevozniki na mejnem prehodu, ki so ga predhodno navedli v dovoljenju, obvestiti organ
mejne kontrole ter mu predložiti vso potrebno dokumentacijo, s katero identificirajo
orožje.
Poleg običajnih evidenc, ki jih vodijo trgovci, je treba po 77. členu ZOro-1 (Ur.l. RS, št.
23/2005-UPB2, 85/2009) voditi še dodatne evidence, in sicer o:


izdelanem, popravljenem, predelanem in spremenjenem orožju,
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3.2

nakupu orožja za nadaljnjo prodajo,
hrambi in skladiščenju orožja,
prodaji orožja na drobno in debelo,
izdanih potrdilih in priglasitvenih listih.

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih

Pristojnost za strelivo je v ZEPI (Ur.l. RS, št. 35/2008, 19/2015) določena kot izjema v 2.
členu, ki se nanaša na uvoz, izvoz, tranzit in prenos streliva med državami članicami EU.
Prav tako pa ureja nakup delov streliva za fizične osebe, v kolikor ni z drugim zakonom
določeno drugače.
ZEPI (Ur.l. RS, št. 35/2008, 19/2015) opredeljuje uvoz streliva v 5. členu kot »vsak vnos
eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva iz tretjih držav na carinsko območje EU«.
Preden trgovec uvozi strelivo, mora po 31. členu ZEPI (Ur.l. RS, št. 35/2008, 19/2015)
zaprositi ministrstvo za dovoljenje. Dovoljenje za prenos, uvoz oziroma izvoz se lahko
izda pravni osebi ali podjetniku, kateri ima že predhodno dovoljenje za promet ali
proizvodnjo z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. Pristojno ministrstvo lahko
določi posebne varnostne ukrepe za promet čez ozemlje Republike Slovenije oziroma
lahko prekliče že izdano dovoljenje v kolikor obstajajo razlogi ogroženosti javne varnosti.
Voznik mora imeti dovoljenje o prenosu, uvozu, izvozu ali tranzitu med opravljanjem
prevoza ves čas pri sebi, ter ga na zahtevo policista oziroma carinika tudi pokazati.
V primeru, da gre za prenos streliva med državami članicami EU, med pravnima osebama
ali podjetnikoma, ki imata pridobljeno dovoljenje za proizvodnjo ali promet, se lahko
dovoljenje za prenos izda, kot večkratno z veljavnostjo treh let oziroma poteče po
prekoračitvi dovoljenih količin posameznega orožja ali streliva vpisanega na dovoljenju. V
kolikor pa gre za uvoz iz tretjih držav, se dovoljenje izda z veljavnostjo treh mesecev ter
velja za enkraten uvoz. Pred uvozom, izvozom ali tranzitom eksplozivov, ki spadajo v
podrazred 1.1 (snovi ter predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi, kjer se lahko
eksplozija v trenutku razširi na ves tovor) in podrazred 1.2 (snovi ali predmeti, ki lahko pri
eksploziji tvorijo drobce, toda niso zmožne povzročiti eksplozije v masi) mora trgovec vsaj
48 ur pred predvidenim prihodom obvestiti mejni prehod, ki ga je navedel v dovoljenju.
Da ministrstvo trgovcu izda dovoljenje mora po 32. členu ZEPI (Ur.l. RS, št. 35/2008,
19/2015) podati vlogo na ministrstvo za izdajo dovoljenja. Vloga se poda na obrazcu za
»transfer eksploziva ali streliva«, ki je določen z odločbo 2004/388/ES Komisije z dne 15.
aprila 2004 o dokumentu za transfer eksplozivov znotraj Skupnosti (Ul.l. št. 120 z dne 24.
4. 2004, str. 43). V vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno navesti:



podjetje ali ime in sedež pravne osebe ali podjetnika;
ime eksploziva, identifikacijsko številko in oznako varnostne skupine (številka UN);
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ime ali ime in sedež proizvajalca in pošiljatelja eksploziva ter ime in naslov kupca ali
prejemnika;
količino, neto eksplozivno maso in način pakiranja;
predviden datum uvoza, izvoza ali tranzita;
vstopni oziroma izstopni mejni prehod, prevozno pot in način prevoza;
uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se eksploziv izvaža ali čez katero
poteka tranzit.

Pri uvozu, izvozu ali tranzitu streliva je treba poleg zgornjih podatkov navesti tudi vrsto,
količino in kaliber streliva.
Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in
pirotehnične izdelke (Ur.l. RS, št. 35/2015) ima zgolj en člen, ki povzema izjemo v ZEPI
(Ur.l. RS, št. 35/2008, 19/2015), to je 2. člen, v katerem je navedeno, da se določbe tega
pravilnika, razen obrazcev vlog in dovoljenj, ne uporabljajo za strelivo.

3.3

Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega
strelnega orožja in streliva

Ravnati je treba tudi po Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega
strelnega orožja in streliva (Ur.l. SRS, št. 37/1973, 29/1986, v nadaljevanju ZPZOS), ki v
1. členu določa, da morata biti ročno strelno orožje in strelivo preizkušena in žigosana
oziroma zaznamovana po določbah tega zakona, preden se izročita v promet v RS
Sloveniji, ter da so s strelivom po tem zakonu mišljeni naboji (patroni), tulci z netilkami
(vžigalnimi kapicami), netilke, zrna, krogle, šibre in smodnik. S preizkušanjem in
žigosanjem oziroma zaznamovanjem ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov se
ugotavlja oziroma potrjuje njihova brezhibnost in kakovost po predpisanih standardih, pri
strelivu pa tudi varnost v prometu in pri uporabi. V 4. členu ZPZOS (Ur.l. SRS, št.
37/1973, 29/1986), natančneje pod točko 1 je zapisano, da ni obvezno preizkušanje in
žigosanje oziroma zaznamovanje po tem zakonu za ročno strelno orožje, strelivo in
aparate, ki so bili uvoženi oziroma prineseni iz tujine, če so bili tam preizkušeni in žigosani
oziroma zaznamovani na način in po postopku, kot to določa mednarodni sporazum o
vzpostavljanju enotnih postopkov za vzajemno priznavanje uradnih označb preizkušenega
strelnega orožja.

3.4

Zakon o prevozu nevarnega blaga

Ob organizaciji prevoza streliva je treba upoštevati Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.
RS, št. 33/2006–UPB, 41/2009, 97/2010, 56/2015, v nadaljevanju ZPNB), ki določa pogoje
za prevoz nevarnega blaga, za posamezne vrste prometa (cestni, železniški, zračni ter
promet po morju in celinskih vodah), dolžnosti oseb, ki sodelujejo pri prevozu, pogoje za
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embalažo, pogoje za vozila, imenovanje varnostnega svetovalca, usposabljanje oseb, ki
sodelujejo pri prevozu, pristojnost državnih organov ter nadzor nad izvrševanjem zakona.
Za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu se po ZPNB (Ur.l. RS, št. 33/2006–UPB,
41/2009, 97/2010, 56/2015) uporabljajo:






evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), (Ur.l.
SFRJ - MP, št. 59/72) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92),
katerega sestavni del sta prilogi A in B;
protokol, s katerim se dopolnjuje tretji odstavek 14. člena evropskega sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (Uradni list SFRJ – MP, št.
8/77) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92);
protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b) evropskega sporazuma
o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (Uradni list RS – MP, št.
7/97).

V ZPNB (Ur.l. RS, št. 33/2006–UPB, 41/2009, 97/2010, 56/2015) je navedeno, da ima
pošiljatelj, naročnik oziroma organizator prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu
naslednje dolžnosti (Goreta, 2007, str. 22):










da obvesti prevoznika na nevarno blago, morebitno dovoljenje, v kolikor je potrebno
ter oznake. Pošlje lahko samo tisto blago, ki je navedeno v ADR, prav tako mora biti
pri odpremi zapakirano v ustrezno preizkušeni embalaži;
obvestiti mora prevoznika v kateri od oblik se nahaja nevarno blago (plin, tekočina,
trda snov), da lahko prevoznik izbere primerno vozilo za prevoz;
prevoznika mora obvestiti glede kemijskega in tehničnega imena, ter v kateri razred se
uvršča blago po ADR, da lahko preveri ali ima vozilo ustrezen certifikat za prevoz
nevarnega blaga;
prevozniku mora podati količino – bruto maso nevarnega blaga, da se lahko preko
posebnih tabel ugotovi, kateri predpisi veljajo;
prevozniku mora podati podatke za označbo vozil, kot so številka nevarnosti,
identifikacijska številko iz kataloga OZN ter ustrezna številka nalepke nevarnosti za
oznako vozila;
prevozniku mora skupaj s pošiljko nevarnega blaga predložiti ustrezno dokumentacijo
(prevozno listino, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči, listino o dodatnem
zavarovanju nevarnega blaga proti škodi, povzročeni tretjim osebam).
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4 FAZE ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA – UVOZ
4.1

Faza priprave posla

4.1.1 Ugotavljanje potreb po uvozu
Načrt podjetja je osnova za ugotavljanje potreb po uvozu. V načrtu že v začetni fazi
ugotovimo, pod katero podštevilko nomenklature carinske tarife se uvršča blago in katera
oblika uvoznega režima velja zanj. Od tega je odvisen tudi morebitni protokol za
pridobitev dovoljenja, kontingenta, soglasja, potrdila ipd., predvsem pa ima vpliv tudi na
odločitev glede cene, ki v končni fazi vključuje tudi uvozne dajatve (Kenda, 2001, str.
327).
Na odločitve podjetja, da se neko blago uvozi, vpliva več dejavnikov (Bovha Padilla,
Makovec Brenčič, Ekar, & Tratnjek, 2006, str. 82):




pomanjkanje domačega blaga,
neustrezna kvaliteta in cena razpoložljivega domačega blaga,
odločitev podjetja o uvedbi večjega števila dobaviteljev ipd.

Ker v Sloveniji ni proizvajalca streliva, je podjetje JBI d.o.o., odvisno od tujih
dobaviteljev, kar pomeni, da je strelivo treba uvoziti iz tujine. Tudi če bi v Sloveniji bilo
podjetje, ki bi proizvajalo strelivo, bi kljub temu bilo verjetno še vedno bolj ugodno
uvažati, saj bi bili v slovenskem podjetju proizvodni stroški zelo visoki, posledica česar bi
bila tudi višja cena izdelkov.
V Sloveniji je v zadnjih letih trgovina z orožjem porasla. Eden izmed razlogov za to je
verjetno tudi porast imigracij z Bližnjega vzhoda, zato je tudi povpraševanje po strelivu
večje. Med razlogi za porast je tudi večje zanimanje za športno streljanje, poleg tega se
širijo podjetja za varovanje, ki oborožujejo vse več varnostnikov in posledično potrebujejo
orožje ter strelivo.
Podjetje JBI d.o.o., uporablja sistem signalnih zalog, ki temelji na optimumu zalog
oziroma na predhodno določeni količini zaloge, pri kateri je potrebna ponovna nabava.
Poleg tega tak sistem omogoča, da je naročilo sestavljeno na osnovi najbolj optimalnih
stroškov. Ker gre za nepokvarljivo blago, ob predpostavki, da je skladiščenje ustrezno,
lahko uvozi tudi večje količine izdelkov in jih shrani, saj ima v lasti skladišča, torej
možnost skladiščenja večjih zalog.
4.1.2 Povpraševanje
Pri povpraševanje je bolj kot oblika, pomembna vsebina, na temelju katere je možnost
priprave ustrezne ponudbe. Pri izbiri primernih dobaviteljev si lahko pomagamo z že
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obstoječo evidenco, informacij preko zbornic in specializiranih ustanov, raznih katalogov
(fizičnih in spletnih), sejmov ter ponudb s spleta (Kenda, 2001, str. 328).
Ko se v podjetju JBI d.o.o. pojavi potreba po strelivu, komercialist pošlje podjetju PPU
povpraševanje preko elektronske pošte, saj so stroški bistveno nižji. V kolikor nato pride
do kakšne nejasnosti pa podjetji za hitrejšo komunikacijo uporabljata tudi telefon. Ker ima
podjetje že izbranega dobavitelja pošlje povpraševanje le temu.
4.1.3 Izbor dobavitelja
Izbor dobavitelja se opravi po prejemu ponudb, ko lahko primerjamo cene, paritete, roke
dobave, kakovost in načine plačila. Od pravilne izbire je v veliki meri odvisna uspešna
izvedba posla (Kenda, 2001, str. 328).
Po oddaji povpraševanja prejme komercialist od podjetja PPU (v nadaljevanju dobavitelj)
po elektronski pošti ponudbo oziroma predračun. V ponudbi je opredeljena cena, količina,
ki jo lahko prodajalec dostavi, dobavni in plačilni pogoji ter odpremne klavzule Incoterms,
s katerimi se določi, kdo nosi stroške prevoza, nakladanja, razkladanja in zavarovanja.
Prav tako podjetju JBI d.o.o. ustreza majhna oddaljenost države proizvajalke, kar ima
veliko vlogo pri izbiri dobavitelja. Pomembni dejavniki so tudi ugodna cena, kakovost in
širok asortima streliva ter kalibrov. Poudariti je treba tudi blagovno znamko, ki jo je
podjetje PPU uveljavilo v 89 letih svojega delovanja, saj nekateri kupci želijo zgolj to
strelivo. Med prednosti se šteje tudi podobnost jezika, saj je lažje skleniti posel, če uvoznik
zna jezik prodajalca. Prav zato je za podjetje najprimernejša izbira prav podjetje PPU.
Poleg navedenih prednosti pa je treba izpostaviti tudi slabosti. Ena izmed njih je, da
država, iz katere uvažamo, ni članica EU, posledica česar sta zapleten carinski postopek
(zahtevana izvozna dokumentacija) in višje plačilno tveganje, v tem primeru pa tudi
drugačen postopek za pridobitev uvoznega dovoljenja.
Srbija, torej država, iz katere uvažamo, ima velik tržni potencial predvsem zaradi
dinamičnega domačega povpraševanja in odprtosti za trgovanje ter tuje investitorje.
Gospodarski model, ki so ga razvile srbske oblasti, spodbuja izvoz ob upoštevanju
prednosti, kot sta geografski položaj in poceni ter usposobljena delovna sila, ter
prostotrgovinski sporazumi z EU, Rusijo, Turčijo ter državami članicami podpisnicami
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (Predstavitev države: Srbija, b.l.).
Srbija se je po letu 2000 ponovno začela povezovati z mednarodnimi organizacijami.
Obnovila je članstvo v Mednarodnem denarnem skladu, priključila se je Svetovni banki
(Mednarodni banki za obnovo in razvoj) in Evropski banki za obnovo in razvoj. Dosegla je
tudi napredek v smeri članstva v EU. V začetku marca 2012 so voditelji članic EU Srbiji
podelili status kandidatke za članstvo v EU. Maja 2008 je podpisala stabilizacijsko12

pridružitveni sporazum v Bruslju, februarju 2010 pa tudi začasni trgovinski sporazum z
EU. Srbija si tudi prizadeva za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji (Predstavitev
države: Srbija, b.l.).
4.1.4

Sklenitev pogodbe

Sklenitev pogodbe je v mednarodnem poslovanju ena izmed najpomembnejših in
najpogostejših oblik sklepanja poslov. S pogodbo se namreč določijo pravice in obveznosti
obeh udeležencev, prav tako pa jih nudi večjo pravno varnost v primeru nesporazumov, ter
uporabo pri pripravi finančnih transakcij, kot je najetje kredita. Bistvene elementi so: vrsta
blaga, količina, cena, kvaliteta, čas in kraj izročitve, način plačila in morebitno predkupno
pravico ter pravico do nadomestnega nakupa. Dogovori glede bistvenih elementov
pogodbe se pričnejo že v fazi pogajanj. V kolikor je poslovanje med podjetji že ustaljeno
oziroma gre za manjši posel, zadostuje zgolj naročilo , ki pa ga more dobavitelj potrditi.
(Kenda, 2001, str. 328).
Podjetji sta pred izvedbo posla sklenili distribucijsko pogodbo, s katero je podjetje PPU
podjetju JBI d.o.o., podelilo ekskluzivno pravico do prodaje njihovih izdelkov na
slovenskem trgu. Posli med podjetjema so utečeni, naročilo blaga se izvede običajno
dvakrat letno. V pogodbi so navedeni plačilni in dobavni pogoji ter odpremne klavzule
Incoterms. V konkretnem primeru mora podjetje JBI d.o.o. kot kupec sam poskrbeti za
prevoz, saj je v ponudbi določena klavzula EXW Užice, kar pomeni, da se vsi stroški in
breme tveganja prenesejo na kupca, ko podjetje PPU – dobavitelj, da blago na razpolago
kupcu v svojih prostorih ali na drugem označenem mestu.

4.2

Faza izvedbe posla

4.2.1 Plačilo blaga
Plačilo blaga se umešča takoj za sklenitvijo pogodbe zaradi različnih načinov plačila blaga.
Najbolj razširjena oblika so akreditivi, katerih značilnost je, da so odprti v korist
dobavitelja pred odpremo blaga (Spec & Turk, 2000, str. 250). Akreditiv je dokument, ki
ga na dobaviteljevo (izvoznikovo) zahtevo izstavi akreditivna banka (kupčeva banka).
Pomeni njeno obljubo, da bo izvozniku (akreditivnemu pooblaščencu) izplačala akreditivni
znesek ali akceptirala menico, če bo izpolnil akreditivne pogoje. V primeru, ko mora
izvoznik kot dobavitelj s predložitvijo dokumentov dokazovati, da je blago pravočasno, na
dogovorjeni način in v dogovorjeni kakovosti dostavil kupcu (akreditivnemu
nalogodajalcu), govorimo o dokumentarnem akreditivu (Šenk Ilešič, 2013, str. 401).
Poleg akreditiva poznamo tudi druga plačilna orodja, ki se uporabljajo v mednarodnem
poslovanju: plačilo na odprti račun, izvozni kredit, dokumentarni inkaso, menica, bančna
garancija, predplačilo – avans, faktoring in lizing.
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Ponudbo podjetje JBI d.o.o. potrdi s plačilom. Čeprav so posli med podjetji utečeni,
naročilo blaga pa se izvede običajno dvakrat letno, je del plačila avansni. Razlog za to je v
visoki vrednosti naročila, zato je uvoznik dolžen dobavitelju pred začetkom proizvodnje
plačati 30-odstotni znesek celotnega naročila. Ko naročilo prispe do skladišč kupca, ta
plača še preostanek od celotnega zneska. Podjetji med seboj trgujeta v evrski valuti prek
transakcijskega računa. Ker banka prejemnika plačila ni v enotnem območju plačil v evrih,
so stroški transakcij občutno višji. Ko na primer plačujemo v državo članico EU, je
provizija za nakazilo enaka plačilu v Sloveniji, kar znaša trenutno 0,62 EUR, pri nakazilu v
Srbijo pa stroški dosegajo povprečno 80,00 EUR na nakazilo, za vsak posel pa je potrebnih
več nakazil.
4.2.2 Evidenca uvoznega posla
Evidenca uvoznega posla je priporočljiva, toda ni predpisana. Pri njej je pomembna
razvidnost preteklih dogodkov pri posamezni izvedbi posla, ter pričakovanja za nadaljnjo
delo. Prav tako je pomembna njena točnost in ažurnost. Pravzaprav gre za natančno
zbiranje in shranjevanje podatkov o dobavitelju, ceni blaga, stroških, elementih, potrebnih
za obračun, podatke o kupcih ter dovoljenjih (Kenda, 2001, str. 328).
V podjetju JBI d.o.o. imajo za vsakega poslovnega partnerja posebej urejeno mapo, v
kateri shranjujejo vse ponudbe, dovoljenja, račune, kalkulacije in kontakte prevoznikov.
Ena izmed posebnosti evidenc je vpis materiala v elektronsko aplikacijo, ki jo je predpisalo
in ustvarilo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. V preteklosti so se
uporabljale knjige, od leta 2015 pa je v elektronski obliki. Vsak trgovec z orožjem in
strelivom mora vsako nabavljeno in prodano strelivo oziroma orožje vnesti v aplikacijo
Trgovci z orožjem (v nadaljevanju TOR), ki omogoča centralno vodenje evidence
trgovcev. Evidence se morajo v tem primeru po zakonu hraniti 5 let, a jih podjetje hrani
dlje.
4.2.3 Dispozicija za odpoklic in zavarovanje
Pri odpoklicu blaga igra pomembno vlogo dogovorjena odpremna klavzula Incoterms, ki
določa obveznosti kupca in prodajalca. Tu se v posel poleg kupca in dobavitelja vključi še
špediter, ki mu kupec oziroma uvoznik posreduje uvozno dispozicijo. Obrazec uvozne
dispozicije ni predpisan, mora pa vsebovati podatke o dobavitelju, vrsti in količini blaga,
prevozni klavzuli ter navodila glede carinjenja blaga. Na osnovi prejetih podatkov iz
uvozne dispozicije se špediter poveže s špediterjem iz tujine in glede na izbrano
transportno klavzulo uredi vse potrebno, da blago prispe v državo uvoznika (Bovha Padilla
et al., 2006, str. 83).
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4.2.4 Odprema, carinjenje in sprejem blaga
Države članice so se z Rimsko pogodbo zavezale, da se bodo v zunanjetrgovinskih poslih s
tretjimi državami ravnale po določenih načelih. Dogovorile so se, da bodo (Dimitrijević,
2014, str. 17):





uvedle skupno carinsko tarifo do tretjih držav,
sklenile skupne carinske in trgovinske sporazume,
sprejele enotne stopnje liberalizacije,
upoštevale pravila glede instrumentov za zaščito trgovine.

Za vso blago, ki je predmet uvoznih in izvoznih carinskih postopkov, je treba oddati
carinsko deklaracijo (v nadaljevanju EUL) s katero se v predpisani obliki in v skladu s
predpisanimi pogoji prijavi blago za določen carinski postopek (Predstavitev države:
Srbija, b.l.).
Uvoznik lahko blago uvozi tudi na osnovi drugih carinskih postopkov (Predstavitev
države: Srbija, b.l.):








tranzit, ki omogoča da se blago giblje iz enega kraja do drugega na carinskem območju,
brez plačila dajatev;
carinsko skladiščenje, ki omogoča shranjevanje v carinskem skladišču, brez plačila
uvoznih dajatev ali ukrepov trgovinske politike;
aktivno oplemenitenje, ki omogoča da se na carinskem območju neskupnostno blago
predela, obdela, popravi oziroma oplemeniti, ter ponovno izvozi iz območja carinjenja
brez plačila uvoznih dajatev ali ukrepov trgovinske politike;
predelava pod carinskim nadzorom, ki omogoča uporabo neskupnostnega blaga na
carinskem območju skupnosti v operacijah, ki spremenijo njegovo naravo ali stanje, ne
da bi bilo zanj potrebno plačilo uvoznih dajatev ali ukrepi trgovinske politike, in
sprostitev na ta način predelanih proizvodov v prost promet po zanje veljavni stopnji
uvozne dajatve;
začasni uvoz omogoča, ki omogoča uporabo neskupnostnega blaga na carinskem
območju Skupnosti ter ponovni izvoz s carinskega območja, pri čemer je blago delno
ali v celoti oproščeno plačila uvoznih dajatev in ukrepov trgovinske politike.

Za izvedbo carinskega postopka je potrebno, da je priložena vsa zahtevana dokumentacija
(npr. račun, potrdilo o poreklu, dovoljenje, listina o transportu ali predhodnem postopku
ipd.) ter če je potrebno tudi dokazila o opravljeni veterinarski, fitosanitarni ali drugi
kontroli. Carinski deklaraciji v elektronski obliki se dokumentacija ne prilaga, a morajo biti
dokumenti shranjeni pri deklarantu in na zahtevo predloženi carini ali ob carinjenju blaga
ali do tri leta po izteku leta, ko je bilo blago ocarinjeno (za namene davka na dodano
vrednost (v nadaljevanju DDV) do 10 let) (Uvozni postopek, b.l.).
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V nekaterih primerih ter ob sklenitvi pogodbe lahko carinjenje blaga opravi tudi špediter.
Po carinskem pravu špediter prevzema dela v postopku carinjenja blaga v imenu in za
račun uvoznika. To pomeni, da se slovenski mednarodni špediterji, ko prevzamejo dela v
postopku carinjenja blaga, redno pojavljajo v vlogi agenta oziroma zastopnika. Na mejnem
prehodu špediter opravlja naloge carinskega obveznika za carinsko blago (Žvikart, 2006,
str. 72). Špediterjev nalogodajalec lahko pooblasti špediterja, da v njegovem imenu vloži
deklaracijo in opravi vsa dela v postopku carinjenja blaga. Ta dela so (Žvikart, 2006, str.
72–73):







vlaganje deklaracije,
sprejem deklaracije,
pregled blaga,
razvrščanje blaga po carinski tarifi in drugih tarifah,
ugotavljanje carinske osnove, vsote carine in drugih uvoznih nadomestil,
naknadno obračunavanje, plačilo in povrnitev carin ter drugih uvoznih pristojbin.

Med najpogostejšimi uvoznimi postopki je sprostitev blaga v prosti promet. Pred tem je
potrebno:






opraviti uvozne formalnosti, kar pomeni da je potrebno vložiti v elektronski obliki
ustrezno izpolnjeno EUL, ter vso ostalo potrebno dokumentacijo, kot je račun, uvozno
dovoljenje, potrdilo o poreklu in prevozne listine,
plačani uvozne dajatve, kar pomeni da mora biti carinski dolg zavarovan ali plačan.
Višina in vrsta plačila uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano
nomenklaturo, carinske vrednosti blaga in porekla oziroma od količine blaga. Prav tako
se lahko pri uvozu zaračuna carina, protidampinške in izravnalne dajatve, DDV,
zamudne obresti, okoljske dajatve, idr.,
upoštevati ukrepe trgovinske politike ter ukrepe prepovedi in omejitev (ukrepi se
razlikujejo glede na vrsto in poreklo blaga, uvozne omejitve so lahko tudi količinske,
prav tako pa je potrebno izpolnjevati razne pogoje, kot so veterinarski, tehnični,
zdravstveni, okoljevarstveni, fitosanitarni in drugi.

Ko so vsi zgoraj našteti pogoji izpolnjeni dobi blago status skupnostnega blaga in je
sproščeno v prosti promet (gre na trg ali v prosto porabo). Za postopek ni treba imeti
posebnega dovoljenja carinskih organov, kakršno se zahteva pri drugih uvoznih postopkih
(Uvozni postopek, b.l.).
Pri dobavi blaga ali storitev davčna osnova (carinska vrednost) vključuje vse, kar
predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga bo ali ga je prejel dobavitelj
ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki
so s ceno takih dobav povezane neposredno. K davčni osnovi se prištevajo trošarine in
drugi davki, takse, razen DDV, uvozne in druge dajatve, takse, stroški pakiranja, prevoza
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in zavarovanja ter postranski stroški med katere se štejejo provizije, ki so zaračunane s
strani dobavitelja oziroma izvajalca po Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št.
13/11 – UPB, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015).
Poreklo blaga je eden izmed treh osnovnih elementov, ki imajo poleg carinske vrednosti in
uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vpliv na carinsko obravnavo pri uvozu ter vpliv
na višino carinskega dolga (Finančna uprava Republike Slovenije, b.l.).
Pravila EU o poreklu blaga so razdeljena v dve kategoriji (Finančna uprava Republike
Slovenije, b.l.):



nepreferencialna pravila o poreklu: so pravila, ki za razliko od preferencialnega ne
prinašajo oziroma niso povezana s carinskimi ugodnostmi pri uvozu v EU;
preferencialna pravila o poreklu: so pravila, ki so povezana oziroma če ima blago
preferencialno poreklo in so izpolnjeni določeni pogoji, se pri uvozu uporabi ugodnejša
carinska stopnja. Ugodnosti lahko izhajajo iz medsebojnih sporazumov, mednarodnih
pogodb ali pa s določena s strani EU.

Blago, ki je po poreklu iz tretje države, je potem ko so opravljene vse uvozne formalnosti
in so zanj plačane vse predpisane dajatve, deležno svobodnega pretoka na notranjem trgu
enako kot blago evropskega porekla in ga je prav tako mogoče uvoziti v druge države
članice. Za vso blago, za katerega ni možno ustno deklariranje, je potrebno na meji vložiti
carinsko deklaracijo za vnos blaga (Dimitrijević, 2014, str. 18).
Statistični podatki za spremljanje blagovne menjave v EU se zbirajo po dveh
metodologijah (Prevc, 2008, str. 82):



Intrastat, ki je statistika blagovne menjave za intrakomunitarni promet med državami
članicami EU;
Extrastat, ki je statistika blagovne menjave, izvoza in uvoza, s tretjimi državami
nečlanicami.

Podatki za Intrastat se zbirajo neposredno od podjetij. Intrastatu morajo poročati podjetja,
ki presežejo vključitveni prag, ki trenutno znaša 200.000,00 EUR. Statistični obrazec za
poročanje je narejen po vzoru carinske deklaracije, ki je v bistvu poenostavljena carinska
deklaracija in vsebuje najpomembnejše podatke za statistiko. Podatki za Extrastat pa se
zbirajo neposredno iz carinskih deklaracij (Prevc, 2008, str. 83).
Do 30. junija 2016 je veljalo da se je uvozni DDV obračunaval bolj ali manj kot uvozna
dajatev (izjema sta bila carinski postopek 42 in 63), kar pomeni, da je bil uvozni DDV
zaračunan na uvozni deklaraciji. Uvozniki pa so bili tako zavezani k plačilu uvoznega
DDV ob uvozu, pravico do odbitka uvoznega DDV pa so lahko uveljavljali nato pri
obračunu DDV. S 1. julijem 2016 pa so pričele veljati spremembe glede obračunavanja
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DDV pri uvozu blaga. Kar pomeni da sedaj uvozniki uvozni DDV obračunajo pri obračunu
DDV (podobno kot velja za pridobitev blaga iz druge države članice EU). V istem
obračunu davka na dodano vrednost bodo uvozniki prav tako uveljavljali tudi pravico do
odbitka DDV. Obračun uvoznega DDV po 1. juliju 2016 ostaja nespremenjen za tiste
zavezance, ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji. To velja tako za družbe s
sedežem v Sloveniji kot za družbe s sedežem zunaj Slovenije. Za družbe, ki nimajo sedeža
v Sloveniji in so v Sloveniji identificirane za namene DDV, velja, da lahko obračunavajo
uvozni DDV prek obračuna DDV le v primeru, če da imajo v Sloveniji imenovanega
davčnega zastopnika (Vasco d.o.o., 2016).
Ker gre v konkretnem primeru za uvoz streliva, ki spada med nevarno blago z oznako
UN0012, 1.4 S, je treba pred uvozom na MNZ oddati vlogo za uvoz streliva na osnovi
ponudbe oziroma predračuna. Vlogo lahko oddajo samo pravne osebe ali podjetniki, ki
imajo s stani ministrstva že pridobljeno dovoljenje za promet ali proizvodnjo z orožjem in
strelivom.
Ker je v distribucijski pogodbi med podjetji JBI d.o.o. in PPU določeno, da uvoznik sam
organizira prevoz (EXW), mora izbrati primernega prevoznika, v tem primeru Venatransport d.o.o., ki ima dovoljenje za prevoz nevarnih izdelkov (ADR). Uvoznik mora
prevozniku posredovati dokumentacijo in sporočiti, kdaj bo blago pripravljeno na
odpremo.
Ko podjetje pridobi dovoljenje za uvoz, mora izvirnik poslati proizvajalcu, torej izvozniku,
na osnovi katerega na svojem ministrstvu zaprosi za izvozno dovoljenje. Glede na to, da
mora blago prečkati tudi hrvaško mejo, potrebuje dovoljenje tudi za tranzit. Zato mora
podjetje najeti hrvaškega špediterja, ki na osnovi izvoznih in uvoznih dovoljenj pridobi
dovoljenje za tranzit čez Hrvaško. Hrvaškemu špediterju je treba poslati naslednjo
dokumentacijo: pakirni list, izpolnjeno vlogo za tranzitno dovoljenje z vsemi podatki,
ADR voznika in vozila. Nato mora hrvaško notranje ministrstvo v 15 dneh odločiti, ali bo
izdalo dovoljenje. V primeru, da dovoljenje izda, je to veljavno 15 dni. Proizvajalec mora
medtem zaprositi za izvozno dovoljenje. Ker ima tudi njegovo dovoljenje 15-dnevno
veljavnost, se hrvaški špediter in izvoznik oziroma proizvajalec dogovorita, da vložita
vlogo sočasno.
Prevoznik Vena-transport d.o.o., se nato poveže s hrvaškim špediterjem, s katerim se
dogovori za čas prečkanja meje. Ko so vsa dovoljenja pridobljena, se blago lahko odpremi.
Hrvaški špediter mora 48 ur pred predvidenim prihodom o tem obvestiti mejni prehod na
meji med Srbijo in Hrvaško, naveden v dovoljenju, kjer v carinarnici špediter uredi vso
tranzitno dokumentacijo. Nato uvoznik najame slovenskega špediterja. Tudi njemu mora
poslati vso uvozno dokumentacijo (uvozno dispozicijo), na osnovi katere špediter sestavi
carinsko EUL. Uvoznik mora 24 ur pred prihodom tovornjaka na mejni prehod obvestiti
obmejno policijo. Ko tovornjak prispe na mejo, mora voznik predložiti dokumentacijo
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obmejni policiji in carini. Tudi špediter predloži carini uvozno listino EUL, v carinarnici
nato pregledajo dokumentacijo, jo potrdijo in izdajo številko tranzitnega postopka - MRN,
s čimer se začne postopek carinjenja. S potrjeno EUL blago dobi status sprejeto in status
prepuščeno.

4.3

Faza zaključka posla

Uvoznik na osnovi prejema blaga in izstavljenega računa izvrši plačilo v skladu z
dogovorjenimi plačilnimi pogoji. Uredi se vsa dokumentacija (komercialna, špediterska,
transportna, carinska, finančna), odda se poročilo Intrastatu ali Ekstrastatu, evidenca o
vstopnem DDV itd. (Šenk Ilešič, 2013, str. 485).
Ko imamo zbrano celotno dokumentacijo je potrebno sešteti vse stroške in tako ugotoviti
dejansko nabavno ceno blaga, ki je v morebitnem ponovnem izvozu ena od elementov
izvozne kalkulacije. Stroške, ki so nastali pri nakupu blaga nato prenesemo na uporabnika
oziroma naročnika(Kenda, 2001, str. 329).
V zaključni fazi uvoznega posla mora prejemnik blaga opraviti kontrolo dobavljenega
blaga. V primeru morebitnih reklamacij glede kakovosti, količine ali odstopanj od naročila
sproži postopek reševanja reklamacije (transportna škoda, nepopolna pošiljka, izguba
blaga) (Šenk Ilešič, 2013, str. 485).
Zaradi specifične stroke je še toliko bolj pomembno, da je dokumentacija napisana
dosledno in izdana v točno določenih rokih. Prav tako ne smemo dopuščati, da se dogajajo
odstopanja ali nepravilnosti.
Uvoznik potem ko zaključi uvoz, torej ko prejme strelivo in ko ima vso potrebno
dokumentacijo, naredi kalkulacijo in določi ceno izdelka, poleg tega pa mora strelivo
vpisati tudi v elektronsko aplikacijo MNZ-ja TOR.

SKLEP
Zaposleni v podjetju, JBI d.o.o., so tako kot ostali, ki sodelujejo v mednarodni trgovini z
orožjem, prisiljeni poznati zakone in se po njih ravnati. V zaključni nalogi sem prikazala
kompleksnost uvoza streliva in pri tem ugotovila, da bi se lahko potek izvedbe posla za
podjetja precej olajšal. Precej pozornosti sem namenila zakonodaji s tega področja in
pridobivanju dovoljenj; slednje namreč povzroča daljše dobavne roke in višje stroške
(pridobivanje vlog, ponovna pridobitev dovoljenj zaradi poteka).
Sprašujem se, ali je treba uvoz streliva opredeljevati v dveh zakonih in na tak način
povzročati zmedo pri pridobivanju dovoljenj. Izpostavljam 71. člen ZOro-1 (Ur.l. RS, št.
23/2005-UPB2, 85/2009), ki napotuje na ZEPI (Ur.l. RS, št. 35/2008, 19/2015) in
posebnosti pri uvozu streliva, v katerem je navedeno, »da državni organi, podjetja in druge
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organizacije ter tuji prevozniki smejo opravljati uvoz, izvoz ali tranzit orožja prek državne
meje z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, po predhodnem mnenju
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo«.
Menim, da je 71. člen glavni krivec za zaplete pri uvozu. Ta člen namreč ureja celotni
promet s strelivom in orožjem, ob tem pa po nepotrebnem enači uvoz, izvoz in tranzit. Kot
narekuje člen, je treba pred uvozom dobiti privolitev MZZ in MO. Pri tem se pojavi težava,
saj je rok za podajo mnenja 15 dni. Če se ministrstvo ne odzove in ne poda mnenja pred
rokom, je treba čakati petnajst dni, da se šteje, da ministrstvo nima zadržkov pri izdaji
uvoznega dovoljenja, kar pa po mojem mnenju povzroča časovne zamike in stroške ter
posledično gospodarsko škodo.
V primeru podjetij JBI d.o.o., ki je uvoznik, in PPU, ki je izvoznik, mora slednji na osnovi
uvoznega dovoljenja zaprositi za izvozno dovoljenje, za izdajo katerega je rok prav tako 15
dni, njegova veljavnost je 15 dni. Ker je treba prečkati tudi hrvaško mejo, je treba pridobiti
tudi tranzitno dovoljenje. To dovoljenje se izda na podlagi izvoznega dovoljenja, za izdajo
katerega je rok prav tako 15 dni.
Torej če ministrstvo pri izdaji izvoznega dovoljenja čaka, da se izteče 15-dnevni rok,
dovoljenje ni več veljavno v trenutku, ko se pridobi tranzitno (s predpostavko, da je bilo
tudi tranzitno dovoljenje izdano po 15-dnevnem roku). Ker se je v podjetju JBI d.o.o. to
zgodilo večkrat in povzročilo veliko stroškov, smo težavo rešili tako, da istočasno
zaprosimo za izvozno in tranzitno dovoljenje, kar se je izkazalo kot dobra praksa. Zato
menim, da bi morali skrajšati roke za podajanje mnenj oziroma podaljšati čas veljavnosti
dovoljenj.
Razumljivo je, da bi ministrstva potrebovala toliko časa za podajanje mnenj v izrednih
razmerah oziroma na območjih konfliktov ali napetosti, vendar ko gre za ustaljeno prakso
podjetja, je nesmiselno čakati toliko časa za podajo mnenj.
Po intervjuju s predsednikom Združenja orožarjev Slovenije, Rajkom Pučnikom,
nekdanjim sekretarjem v Sektorju za zbiranja in orožje in oddelka za orožje in eksplozive
(Direktorat za upravne notranje zadeve – MNZ), ki se sprašuje: »Ali je res za vsak uvoz
potrebna taka komplikacija, saj ima trgovec že generalno dovoljenje za promet,« razbrala,
da sva podobnega mnenja.
Poleg običajnih evidenc morajo trgovci z orožjem voditi tudi dodatne evidence. Od leta
2014 se vodijo evidence elektronsko prek aplikacije TOR, ki pa je precej nepraktična pri
vnašanju podatkov o nabavljenem in prodanem strelivu. Glede na to, da vsak trgovec vnese
nabavljeno strelivo v svojo trgovinsko evidenco, v kateri vodi evidenco zaloge in
prodanega streliva, ter da se pri izdaji računa prikažejo vsi podatki o kupcu in o dovoljenju,
ni razloga, da bi se podatki vnašali tudi v aplikacijo TOR, pri čemer se ustvarjajo še
dodatni stroški za podjetje, poleg tega pa se evidence podvajajo.
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